
 
13.02.2011. Kungs, liec, lai Tavu bauslību ceļš kļūtu man likums... (Ps 119)! 

 
Sirsnīgi sveicam Kristīgās 
dzīves un evaņģelizācijas 

skolas dalībniekus un 
vadītājus! 

 
Draudzes evaņģelizācijas 

šūniņu atbildīgo un 
 Alfas komandas tikšanās 

14.02. plkst. 18.00 
(Draudzes mājā) 

 
Alfas kurss mūsu draudzē 

16.02. plkst. 19.00 
Pirmā nodarbība! 

Lūgums iesaistīties un 
aicināt savus līdzcilvēkus! 
Atb. Raimonds: 29555886 

Agnese: 29124123 
 

19.februārī lūgšanu gājiens 
uz P.Stradiņa klīnisko 

slimnīcu no mūsu draudzes.  
Sv. Mise 9.00 

Iziešana ap 9.50. 
(Gājiena laikā  

Adorācija mūsu draudzē) 
 

Mūsu draudzes mājas lapa 
www.terezesdraudze.lv !  

Aicinām pēc sv. Mises 
apmeklēt grāmatu galdu! 

 
Kungs Jēzu, Tu mūs uzrunāji Svētību kalnā! 
Tu atsaucies uz Mozus Likumu un šodien atgādini mums tā 
prasības. Taču mums ir nepieciešams Skolotājs, lai mēs šos 
likumus ne tikai izprastu, bet spētu arī īstenot. 
Šis Dieva likums Vecajā Derībā tika Tevis rakstīts uz 
akmens plāksnēm ar Tavu pirkstu (Izc 24, 12). Šis Likums ir 
iegravēts katra cilvēka sirdī (2 Kor 3, 3). 
Kalna svētībās šo likumu Tu dari mums iespējamu pildīt! 
Tu pats to piepildi un īsteno. Kungs, liec mūsu sirdīs prieku 
par jauno Likumu, Tavu dāvanu, kas ir Tavs Svētais Gars! 
Kungs, iemāci mums savu likumu, savu sirds likumu,  
savu otra cienīšanas likumu! 
Mīlestības likumu, kas ceļ un nevis raugās ar aizdomām!  
Māci mums pamanīt brāļa ciešanas un palīdzēt tās atvieglot!  
Māci sadzirdēt brāļa palīgā saucienu un prasmi tam atbildēt! 
Māci mums saņemt brāļa roku un no sirds to paspiest!  
Kungs, iemāci mums savu likumu, savu sirds likumu, savu 
Jauno Mīlestības likumu!  
Šī Jaunā Likuma galamērķis ir Kristus, jo Viņš vienīgais 
māca un dāvā Dieva taisnīgumu. Vecās Derības likums bija 
kā pirmais posms, kā zināma sagatavošanās Evaņģēlija – 
Labās Vēsts - saņemšanai. 
Jaunais likums ir Svētā Gara žēlastība, kuru saņemam caur 
ticību Kristum un kas darbojas caur dievišķo mīlestību. 
Katoliskās Baznīcas katehismā lasām, ka Evaņģēlija likums 
piepilda veco likumu, to pārspēj un noved līdz pilnībai, t.i., 
vecā likuma apsolījumus - ar debesu valstības svētībām, kas 
izteiktas Kalna sprediķī; bet baušļus - pārveidojot visas 
cilvēka rīcības avotu – sirdi! 
Tieši tāpēc Jaunais likums, jaunais bauslis ir mīlestības, 
žēlastības un brīvības likums. Šodien, turpinot lasīt Kalna 
sprediķi, apzināsimies, ka tas vispilnīgākā veidā satur visus 
norādījumus, pēc kuriem mums jāvadās kristīgajā dzīvē. 
Lai Baznīca, Tava mīlestības skola, Kungs, kļūst par 
svēttapšanas un garīgās izaugsmes vietu! 

 
Lai Dievs jūs bagātīgi svētī – pr. Andris Kravalis 
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♦ 14.februārī plkst. 19.00 Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē sāksies Žēlsirdības vakars, kurā 
piedalīsies katoļu kopiena "Emmanuel" sadarbībā ar Sv. Jēkaba katedrāles 
jauniešiem un sv. Damiāna lūgšanu grupu. Vakara programmā: dziesmas, liecības, 
"Sirds skečs", Vissvētākā Sakramenta adorācija, aizlūgšanas žēlsirdības grupiņās, 
sarunas/grēksūdzes pie priesteriem. Pirms vakara un vakara gaitā - evaņģelizācija 
Vecrīgas ielās. Misiju koordinē: Raivis (28222313) un Baiba (29164249), kopiena 
"Emmanuel".  
♦ Kristīgā Kultūras institūta lekcija. Kristīgās Kultūras institūts. Edītes Šteinas 
forums aicina uz lekcijām M. Pils ielā 2. 17.februārī plkst. 18.00 Camino de Santiago - 
mana pieredze, svētceļojot uz Santjago de Kompostellu, Bruno Skara.  
♦ 19.februārī māsu kalpoņu klosterī (Ķīpsalā, Enkura ielā 9). Lekcijas tēma: "...par 
visu vairāk ilgoties iegūt Kunga Garu". Vada: t. Aldis Ziemelis OFM Cap un m. Inese 
Ieva. Norises laiks: plkst. 12:00 - 17:00 
♦ 21.februārī "Pretstraumes" sāksies Rīgā, Klostera ielā 4. Iespējams izvēlēties sev 
piemērotāko tikšanās laiku - plkst. 15.00 vai 19.00. Pieteikšanās pie Ilzes Kuršas-
Briedes (29455267). 
 
♦ Lūgums apskatīt jauno draudzes mājas lapas projektu: www.terezesdraudze.lv! 
Ierosinājumus sūtīt uz regnars@terezesdraudze.lv 
♦ Mūsu draudzes adorācijas laiks Adorācijas Kapelā katru otrdienu no 9.00 līdz 
21.00. Informācija un pierakstīšanās dežūru grafikā pie informācijas dēļa. 
♦ Rīgas katoļu Ģimnāzija uzņem audzēkņus no 1.- 12. klasei. 
♦ Iespējams pieteikt bērnus Rīgas Katoļu ģimnāzijas bērnudārzā. 
Informācija: Ilze Majeniece, tel. 29221282. majeniece@inbox.lv  
♦ Mūsu draudzē darbu uzsācis sociālā darba kalpošanas centrs (Caritas). 
Ir izveidota drēbju kamera, bibliotēka u.c. Lūdzu, informējiet cilvēkus par dažāda 
veida palīdzības iespējām! Sīkāka informācija Dzidra 28355080 un Sandra 26082806 
♦ Sertificēta instruktore piedāvā auto vadīšanas apmācības „B” kat. Mob.tālr. 
29895420, Ingrīda. 
♦ Pērk (lēti) apdzīvojamo platību Rīgas Katoļu ģimnāzijas tuvumā vai maina pret 2 -
istabu dzīvokli Jelgavā. Mob. tālr. 29895420, Ingrīda. 
♦ Aicinām darbā speciālistus ar pieredzi apavu izgatavošanā. 1. Kurpniekus, 2. 
Apavu virsmas šuvējus, 3. Apavu virsmas piegriezējus, Tel. 29555887, Raimondam 

 
INFORMĀCIJA 

 
Rīgas sv. Terēzes no Bērna Jēzus katoļu draudzē Svētās Mises notiek: 

 darbdienās 08:15 (rīta lūgšana Laudes – 7:50) sestdienās 09:00 / svētdienās 11:00 
Terēzes draudzes mājas lapas adrese ir: www.terezesdraudze.lv 
Vissvētākā Sakramenta adorācija: svētdienās no plkst. 09.00 un svētku dienās vienu 
stundu pirms svētās Mises. Grēksūdzes: svētdienās 2 stundas pirms svētās Mises 
(adorācijas laikā), pēc sv. Mises, kā arī citā laikā pēc vienošanās ar priesteri. 
* Sakramentu, mājas svētīšanas, slimo apmeklēšanas gadījumos lūdzu zvanīt 
prāvestam Mārim Ozoliņam, tālr. 29191335, 
priesterim Andrim Kravalim, tālr. 29497000 vai t./fax: 67601544. 
* Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 
 


